
मिशेल ओबािा 



मिशेल आणि तिच्या िुली, िॅमलआ आणि साशा, याांना ऑगस्ट 
2008 िधील डिेोकॅ्रटीक पक्षाच्या अधधवेशनाि पाहून जिावािील 
लोक रोिाांधिि झाले. ओबािा कुटुांब लोकाांच्या पसांिीस उिरले. 
यािुळे बराक याांना अध्यक्षपदाच्या उिेदवारीसाठी लोकाांिा पाठठांबा 
मिळाला.   

       आिच्या िलुाांिे भवविव्य 

    25 ऑगस्ट 2008 रोजी, कॉलोराडो राज्याच्या 
डने्वव्हर शहरािील एका िैदानाि प्रिांड जिाव जिला. 
जिावािील लोक  डिेोकॅ्रटीक पक्षाच्या  राष्ट्रीय 
अधधवेशनासाठी आले होिे. लवकरि, हे सवव डिेोकॅ्रट 
लोक  अिेररकेच्या अध्यक्षपदासाठी बराक ओबािा 
याांना उिेदवार म्हिून घोषीि करिार होिे. पि नांिर 
िो िांि बराकिी पत्नी मिशलेने जजांकून घेिला.   
      
     मिशले सिोरच्या जिावाशी सांवाद साधण्यास 
उत्सुक होिी. बोलिाना आपल्याला प्रत्येक शब्द 
िोलून-िापून वापरावा लागेल, यािी जािीव तिला 
होिी. अिेररकेिील एका प्रिुख पक्षाने अध्यक्षपदािी 
उिेदवारी ठदलेले बराक ओबािा हे पठहलेि आफ्रिकन-
अिेररकन होिे. आपला पिी एक इतिहास रिि आहे, 
यािे पूिव भान मिशलेला होिे.    
      
     आपले पिी बराक हे अध्यक्षपदासाठी कस े
सवोत्कृष्ट आहेि, याबद्दल मिशले लोकाांशी बोलली. 
पि आपि नेहिीि िॅमलआ आणि साशा या आपल्या 
दोन िुलीांना प्राधान्वय ठदले आहे, हेदेखील तिने 
प्राांजळपिे साांधगिले.  



       “इथे िी फक्त एक आई म्हिून आले आहे. 
िाझ्या जगाि कायि िाझ्या िुलीि कें द्रस्थानी 
असिील,” हे तिि ेउद्गार जिावाला भावले.  
 
        अिेररकेला एक िजबूि देश बनविे का 
िहत्त्वािे आहे, यावर मिशलेने आपली ििे व्यक्त 
केली. यािे सववप्रथि कारि होिे, तििी स्वि:िी िुले 
आणि जगािील सवव िुले! “या िुलाांि ेिसेि आपल्या 
सवाांच्या िुलाांिे भववष्य या तनवडिुकीवर अवलांबून 
आहे,” अस ेतिने लोकाांना सूधिि केले. 

डिेोकॅ्रठटक पक्षाच्या राष्ट्रीय अधधवेशनाच्या पठहल्या रात्री मिशेलिे 
भाषि हे प्रिुख आकषवि होिे. आपि राष्ट्रीय िांिावर स्वि:िी 
ओळख बनव ूशकिो, हे तिने मसद्ध केले.  

बराक आणि मिशेल ओबािा वॉमशांग्टन डी.सी. येथील 
कॅवपटल मसटी पजब्लक िाटवर स्कूलिध्ये दसुऱ्या इयते्तच्या 
वगाविील िुलाांशी सांवाद साधिाना. अध्यक्ष आणि फस्टव लेडी या 
भूमिकेिून  सेवाभावी कायव करिे त्याांना िहत्त्वािे वाटि असे.  

      मिशले ओबािािे भाषि खपू यशस्वी ठरले. 
काही िठहन्वयाांनांिर बराक ओबािा अिेररकेिे 44 
वे अध्यक्ष बनले. त्याांिी पत्नी मिशले अिेररकेिी 
‘फस्टव लेडी’ बनली.    



डावीकडून उजवीकड:े भाऊ के्रग, वडील िेजर 
रॉबबन्वसन, लहानगी मिशेल आणि आई िररयन 
रॉबबन्वसन. मिशेल कुटुांबािील सवाांिे एकिेकाांशी 

घतनष्ट सांबांध होिे. 

                      सांगोपन 

     मिशले लॅव्हॉन रॉबबन्वसनिा जन्वि इमलनॉय 
राज्यािील मशकागो शहराि 17 जानेवारी 1964 रोजी 
झाला. िररयन आणि िेजर रॉबबन्वसन हे तििे 
आईवडील होिे. िेजर रॉबबन्वसन याांनी मशकागोच्या 
जल ववभागासाठी काि केले.  िुलाांच्या सांगोपनासाठी 
िररयनन ेगठृहिीिी जबाबदारी स्वीकारली . मिशलेिा 
भाऊ के्रग तिच्यापेक्षा दोन वषाांनी िोठा होिा. 
       िेजर रॉबबन्वसन खूप कष्टाळू होिे.  मिशले लहान 
असिाना िेजरना िेंदशूी सांबांधीि िजल्टपल 
स््लेरॉमसस (एि.्एस.्) हा आजार झाला. या 
आजारािुळे त्याांिे स्नायू नीट काि करेनासे झाले. 
यािुळे त्याांना िालिे, हालिाल करिे अवघड झाले. िे 
अक्षरश: लांगडि िालू लागले. नांिरच्या काळाि िर 
त्याांना काठीिा आधार घेऊन िालावे लागले. 1991 
साली या आजारािुळेि त्याांिा ितृ्य ूझाला.  



     आजारी अवस्थेिही िेजर रॉबबन्वसन याांनी आपले 
काि सोडले नाही. मिशले आणि के्रग त्याांच्याकडून बरेि 
काही मशकले. “शरीराने दबुवल झाल्यावरही ि ेउठून दररोज 
कािावर जाि,” मिशले एकदा आपल्या भाषिाि 
म्हिाली, “त्याांनी कधी कुठली िक्रार केली नाही, कधी 
कािावर जाण्यास उशीर केला नाही, कुठल्या शांका-कुशांका 
व्यक्त केल्या नाहीि. त्याांनी आम्हाला उत्तुांग स्वप्न 
पाहायला मशकवले.”   
     
  िररयन आणि िेजर रॉबबन्वसन याांनी मिशले आणि 
के्रगकडून नेहिी सवोत्ति कािधगरीिी अपेक्षा केली.  
शाळेनांिर गहृपाठ, अभ्यास करण्याि िुलाांिा ठदवस 
तनघून जाि अस.े के्रगसाठी शाळेिे ठदवस िस ेसहजसोप े
होिे, पि मिशलेसाठी िात्र िे खडिर होि.े परीक्षेिध्ये 
उच्ि शे्रिी मिळवण्यासाठी तिला खपू अभ्यास करावा 
लागे.    
  
    1977 साली मिशलेन ेपररसरािील प्राथमिक 
शाळाांिधनू पदवीिे मशक्षि पूिव केले. पुढे तिने जव्हटनी 
एि.् यांग िॅग्नेट हायस्कूलिध्ये प्रवेश घेिला. या शाळेि 
मशकायला सांपूिव शहरािून ववद्याथी येि.  
  
     1981 साली मिशलेने जव्हटनी यांग शाळेिून पदवी 
मिळवली. त्यावेळी के्रग उच्ि मशक्षिासाठी वप्रन्वस्टन 
शहराि गेला. वप्रन्वस्टन हे न्वयू जसी राज्यािील एक उत्ति 
कॉलेज िानले जाि अस.े के्रगला परीक्षाांिध्ये उत्ति शे्रिी 
मिळाल्या होत्या, िसेि िो एक उत्ति धावपटू होिा.  

     यािुळे त्याला वप्रन्वस्टन कॉलेजिध्ये प्रवेश 
मिळण्याि अडिि उद्भवली नाही. मिशलेलाही त्याि 
कॉलेजिध्ये मशकायि ेहोि.े िी म्हिि,े “के्रगला िी 
िाांगली ओळखि होि ेआणि त्याच्या अभ्यासािी 
पद्धिही िला िाठहि होिी. िीसुद्धा त्याच्यासारखा 
अभ्यास करू शकि,े असा िला आत्िववश्वास होिा.” 
 
   मिशलेने आपले म्हििे खरे केले. तिला 
वप्रन्वस्टन कॉलजिध्ये प्रवेश मिळाला. सप्टेंबर 1981 
िध्ये िी पूवेकड ेएका नव्या जगािा अनुभव घेण्यास 
तनघाली. 
 

 
1981 साली 
हायस्कूलिधून 
पदवीधर झाल्यावर 
घेिलेला मिशेलिा 
फोटो. मिशेलच्या 
कुटुांबासाठी मशक्षि 
अत्यांि िहत्त्वपूिव 
होिे. स्थातनक 
हायस्कूलऐवजी 
मिशेल 
मशकागोच्या 
दसुऱ्या टोकाला 
असलेल्या जव्हटनी 
यांग िॅग्नेट 
हायस्कूल येथे 
मशकायला गेली. 



1985 साली मिशेल वप्रन्वस्टन ववद्यापीठािनू पदवीधर 
झाली. गौरविीय ववद्याथी बहुसांख्येने असलेल्या या 
ववद्यापीठाि िी अल्पसांख्य होिी. परांि ुइथेि तिला 
स्वि:िी ओळख पटली िसेि कृष्िविीय सिाजाि 
असलेले आपले स्थान कळले.     

               अल्पसांख्य मिशेल 

    मिशले लहानपिापासून ज्या पररसराि राठहली, 
िोठी झाली त्या पररसराि तिच्यासारख्याि 
आफ्रिकन-अिेररकन लोकाांिी वस्िी होिी. 
हायस्कूलिध्ये मशकि असिाना ववववध वांशाांिे, 
ववववध सांस्कृिीांिी पाश्ववभूिी असलेले ववद्याथी तिला 
पाहायला मिळाले. पि वप्रन्वस्टनिध्ये जवळजवळ 
सगळे ववद्याथी गौरविीय होिे. तिथ ेप्रथिि 
मिशलेला आपि अल्पसांख्य असल्यािे जािवले.     
     
       वरच्या वगावि मशकि असिाना मिशलेने एक 
प्रबांध मलठहला – “वप्रन्वस्टन येथील सुमशक्षक्षि 
कृष्िविीय आणि कृष्िविीय सिाज”. तिने 
वप्रन्वस्टनिधील शकेडो कृष्िविीय ववद्यार्थयाांना आणि 
पदवीधराांना प्रश्न पाठवले. वप्रन्वस्टन त्याांच्या भावनाांना 
आकार देिे का, हे तिला पाहायिे होिे. गौरविीय 
बहुसांख्य असलेल्या ठठकािी मशकायला आल्यावर 
कृष्िविीय ववद्यार्थयाांिध्ये आपल्या सिाजाला िदि 
करण्यािी उिी तनिावि होिे का, हे तिने अनेकाांना 
वविारले. सिाजाि आपली भूमिका नेिकी काय आहे, 
हे या सांशोधनािून सिजेल अशी मिशलेिी अपेक्षा 
होिी.    



   मिशलेने आपल्या प्रबांधाि मलठहले, 
“वप्रन्वस्टनिधील अनुभवाांिुळे िी कृष्िविीय 
असल्यािी िाझी जािीव िीव्र झाली.” इिर लोक 
आपल्याकडे ववद्याथी म्हिून पाहाण्याआधी 
कृष्िविीय म्हिून पाहािाि, अस ेतिला वाटि असे.     
     
   मिशले आणि तिच्या भावािी श्रद्धा होिी की 
त्याांच्या आईवडडलाांनी त्याांिे िोल नसिाऱ्या जगाि 
यशस्वी होण्यासाठी त्याांना पुरेसे आत्िबळ ठदलेले 
आहे. के्रग रॉबबन्वसन याांनी एकदा एका वतृ्तपत्राि म्हटले, 
“ गोऱ्या लोकाांच्या जगाि काळे िूल िोठे होिे िेव्हा 
लोक कुिषे्टेने म्हििाि......िुम्ही तनम्न दजाविे 
आहाि...... िेव्हा आपलां कुटुांबि आपल्याला सिि 
जािीव करून देि असिां......िुम्ही खपू हुशार आहाि, 
िाांगले आहाि, िुम्ही अविीभविी असिाना खपू छान 
वाटिां, िुम्ही तनजििि यशस्वी होऊ शकिा, 
आयुष्यािी लढाई खडिर असिे वगैरे......”  आिच्या 
आईवडडलाांनी आम्हाला असाि आत्िववश्वास देऊन 
आिच्या यशािां बीज रोवलां.”   
 
   मिशलेिधील आत्िववश्वासािुळे तिला वप्रन्वस्टन 
येथे मशकिाना खपू फायदा झाला. 1985 साली तिला 
पदवीने सन्विातनि करण्याि आले. िग तिने हाववडव 
ववद्यापीठाि कायद्याि ेमशक्षि घेिले.    
 

मिशेल आणि तििा भाऊ के्रग याांिे आयषु्यभर एकिेकाांशी 
घतनष्ट नािे राठहले.  

     हाववडविध्ये मिशलेने खपू िेहनि घेऊन 
मशक्षि पूिव केले. तिने आपल्या सिाजासाठीही 
काि केले. आसपासच्या पररसरािील गरीब 
लोकाांना कायदेशीर बाबीांिध्ये िदि करिाऱ्या 
एका गटासोबि तिन ेकाि केले. आयुष्यभर 
मिशले अशा प्रकारे इिराांना िदि करि राठहली.   
 
      मिशलेने 1988 साली हाववडविधनू कायद्यािी 
पदवी प्राप्त केली. मशकागोिील मसडले ऑस्टीन या 
कायदेववषयक काि करिाऱ्या कां पनीि एक 
वकील म्हिून तिन ेकाि सुरू केले.  मिशलेला 
तिथे खपू काही मशकायला मिळाले. या नोकरीिुळे 
तिला पुन्वहा मशकागोि जाण्यािी सांधी मिळाली. 



मिशेल आणि बराक ओबािा याांनी 3 ऑ्टोबर 
1992 रोजी मसडले ऑस्टीन येथे झालेल्या गाढ 
िैत्रीनांिर लग्न केले.    

                बराकशी ओळख 

     1989 साली मसडले ऑस्टीन कां पनीि वफ्रकलीिा 
अभ्यास करिारा एक ववद्याथी काही काळासाठी काि 
करण्यास आला. कां पनीच्या अधधकाऱ्याने मिशलेला 
त्याला िदि करण्यािी ववनांिी केली. या ववद्यार्थयाविे 
नाव होिे, बराक ओबािा. 
 
      मिशले आणि बराक याांच्याि अनेक बाबिीि साम्य 
होिे. ि ेदोघे हाववडव लॉ कॉलेजिध्ये मशकले होिे. दोघाांना 
मशक्षि आणि कुटुांबाप्रिी आस्था होिी. दोघाांना गरजू 
लोकाांना िदि करावीशी वाटे.   
 
      मिशले आणि बराक याांच्याि गाढ िैत्री झाली. 
ऑ्टोबर 1992 िध्ये त्याांनी लग्न केले. 
1991 साली मिशले मशकागोिे िहापौर ररिडव डॅली 
याांच्याकड ेकाि करू लागली. मशकागोिील 
व्यवसायाांना कायदेशीर िदि करिे, हे तििे काि होिे.     
    
   1993 साली िी “पजब्लक अलाइज” या सांस्थेिी 
कायवकारी सांिालक बनली. ही सांस्था िरुिाांना 
साववजतनक सेवा क्षेत्राि काि करण्यासाठी प्रमशक्षक्षि 
करि अस.े मिशलेला आपले काि खपू आवडि अस.े 
“ही नोकरी िाझ्या कारफ्रकदीिील सवोत्कृष्ट गोष्ट आहे,” 
अस ेत्यावेळी तिला वाटि अस.े 
  



     1996 साली बराक इमलनॉय राज्याच्या कायदेिांडळािे 
सदस्य बनले. या काळाि ि ेबहुिाांशी घरापासून 200 िैल 
दरू असलेल्या राजधानी जस्प्रांगफ्रफल्डिध्ये राहाि.   
 
      आिा मिशले आणि बराक याांना आपले एक 
लहानसे कुटुांब असावेसे वाटू लागले. िाितृ्वािी 
जबाबदारी तनभावण्यासाठी आपल्याला थोड्या किी 
जबाबदारीिी नोकरी स्वीकारायला हवी, असा वविार 
मिशलेने केला. तिन े“पजब्लक अलाइज” या सांस्थेिी 
नोकरी सोडली आणि घराजवळ असलेल्या मशकागो 
ववद्यापीठाि अधववेळ काि स्वीकारले. पररसरािील आणि 
शहरािील सािाजजक सिस्याांबद्दल ववद्यार्थयाांना िी 
जागिृ करू लागली.  
 
   जुलै 1998 िध्ये मिशलेने आपल्या पठहल्या िुलीला, 
िॅमलआ अॅनला जन्वि ठदला. त्याांिी दसुरी िुलगी, निाशा 
(साशा) ठहिा जन्वि 2001 साली झाला. 
  
   1998 साली बराक अिेररकेच्या कायदेिांडळािे 
सदस्य म्हिून तनवडून आले. िग िे वॉमशांग्टन डी.सी. 
येथे काि करू लागले आणि मिशले मशकागो येथे घरी राहू 
लागली. िोवर िी मशकागो ववद्यापीठाच्या वैद्यकीय कें द्राि 
काि करू लागली होिी. 

नोव्हेंबर 2004 िध्ये बराक याांच्या अिेररकेन 
कायदेिांडळ तनवडिकुीिा ववजयोत्सव साजरा करिाना 
बराक कुटुांबीय! बराक राष्ट्रीय पािळीवर प्रमसद्ध 
झाल्यावरही िुलाांना त्याांनी नेहिी आपल्या 
आयुष्याच्या कें द्रस्थानी ठेवले.  

     एव्हाना बराक याांिी प्रमसद्धी आणि लोकवप्रयिा 
वाढली. नोव्हेंबर 2004 िध्ये त्याांनी डिेोकॅ्रटीक 
सदस्याांच्या राष्ट्रीय अधधवेशनाि एक प्रभावी भाषि 
केले. या भाषिािी देशभर लोकाांिध्ये खपू ििाव 
झाली. यानांिर िे देशाच्या अध्यक्षपदािी तनवडिूक 
लढण्यािा वविार करू लागले.   



2008 साली बराक अिेररकेिे अध्यक्ष म्हिनू तनवडून आले. 
ओबािा कुटुांब व्हाईट हाऊसिध्ये राहािारे पठहलेि आफ्रिकन-
अिेररकन कुटुांब होिे. मिशेलच्या रुपाने अिेररकेला एक िरूि 
आणि उत्साही “फस्टव लेडी” मिळाली.  

         फस्टव लेडी (प्रथि िठहला) 
      मिशलेने नोकरी सोडली. ओबािाांच्या 
अध्यक्षपदािी तनवडिूक ही तिने कौटुांबबक िोहीि 
बनवली.  "आम्ही सगळयाांनीि अिेररकेच्या 
अध्यक्षपदासाठी प्रयत्न करायला हवा, असां िला वाटिां. 
िी, बराक, साशा, िॅमलआ, िाझी आई, िाझा भाऊ, 
बराकच्या बठहिी – आम्ही सारेि प्रयत्न करि आहोि,” 
मिशले म्हििे.   
 
       बराकच्या अध्यक्षपदासाठी िाललेल्या 
प्रिारकायावि मिशलेन ेधडाडीने भाग घेिला. तिन े
देशभर भाषिाांिा धडाका लावला. टेलीजव्हजनवरही िी 
ठदसू लागली. लोकाांवर मिशलेिा प्रभाव पडला. तिच्या 
आश्वासनाांवर त्याांनी ववश्वास ठेवला. असांख्य अिेररकन 
लोकाांसारखेि तिलाही तिच्या िुलाांसाठी उत्ति 
भवविव्य हवे होिे. िे घडवि असिाना आपल्या िागावि 
येिाऱ्या अडथळयाांवर लोकाांनी िाि करावी, अशी तििी 
अपेक्षा होिी. अिेररकन लोकाांिे आयुष्य फ्रकिी 
सांघषवपूिव आहे, हे मिशले जािि होिी. वडील 
शारीररकदृष्ट्या दबुवल असूनही आईच्या सोबिीने त्याांनी 
तििे आणि के्रगिे भवविव्य उत्ति घडवण्यािा खपू 
आटावपटा केला, हे तिन ेलोकाांना आवजूवन साांधगिले. 
मिशलेने बराकच्या िनाि असलेले उद्याच्या अिेररकेिे 
आशादायी धित्रही आपल्या भाषिाद्वारे लोकाांपयांि 
पोहोिवले. 



काहीवेळा “प्रथि कुटुांब” म्हिनू भूमिका 
तनभाविे, ही एक िोहक कािधगरी असिे. 
जानेवारी 2009 िध्ये बराक आणि मिशेल 
याांनी शपथववधी सोहळयाि आपल्या 
शानदार उपजस्थिीने सवाांिी िने 
जजांकली.   

बराक याांिा अध्यक्षपदािा शपथववधी हा अिेररकेसाठी एक 
ऐतिहामसक क्षि होिा. वॉमशांग्टन डी.सी. येथे भव्य 
सिुदायासिोर मिशलने िोठ्या अमभिानाने बायबल स्वि:च्या 
हािाांि धरले. बराकने मिशेलच्या हािािील बायबलवर हाि 
ठेवून अध्यक्षपदािी शपथ घेिली. त्याांच्या िुली िॅमलआ आणि 
साशाही या अववस्िरिीय क्षिाच्या साक्षीदार होत्या.  

    4 नोव्हेंबर 2008 रोजी अिेररकन लोकाांनी बराक ओबािा 
याांना अिेररकेिे अध्यक्ष म्हिून तनवडले. अिेररकेच्या 
इतिहासाि प्रथिि एक आफ्रिकन-अिेररकन कुटुांब व्हाईट 
हाऊसिध्ये राहािार होिे. मिशलेिी आईदेखील ओबािा 
कुटुांबाला तिथ ेजस्थरस्थावर होण्याि िदि करण्यासाठी 
व्हाईट हाऊसिध्ये राहाण्यास गेली.   
       
    व्हाईट हाऊस हे मिशले आणि बराक याांच्या िुलीांसाठी 
सोयीस्कर ठरले. प्रथिि बराक जवळजवळ रोज नाश्िा 
िसेि रात्रीच्या जेविासाठी घरी येऊ लागले.  



   “व्हाईट हाऊसिध्ये आम्ही रात्रीिे जेवि एकत्र 
घेऊ लागलो. दौऱ्यावर नसिाना बराक रात्री िुलीांना 
झोपवू लागले. बऱ्याि वषाांनांिर आम्ही इिका वेळ 
एकत्र घालवला,” मिशलेन ेपीपल्स िामसकाला एका 
िुलाखिीदरम्यान साांधगिले.  
 
      आपल्या कुटुांबािी घडी नीट बसल्यावर मिशलेन े
फस्टव लेडी म्हिून आपली भूमिका सिजून घेिली. 
सािाजजक कायावि लोकाांनी सेवाभावी वतृ्तीन ेसहभाग 
घ्यावा, सेवाभाव हा अिेररकन लोकाांच्या दैनांठदन 
आयुष्यािा भाग बनावा, हे मिशलेिे उद्दीष्ट होिे. 
यासाठी तिने जून 2009 िध्ये “युनायटेड व्ही सव्हव” 
हा देशव्यापी प्रकल्प हािी घेिला.  

मिशेल, िॅमलआ, साशा, मिशेलिा भाऊ के्रग इराक आणि 
अफगाणिस्िानाि कायवरि असलेल्या स्वयांसेवकाांसाठी 
सािान बाांधिाना. ओबािा कुटुांबाने सेवाभावी वतृ्तीला 

नेहिीि िहत्त्वािे िूल्य िानले.  

‘कॅवपटल एररया फूड बॅंक’च्या िेळाव्याि “प्रथि िठहला” मिशेल 
ओबािा. ही बँक गरजू लोकाांना अन्वन परुविे. अिेररकेिे उपाध्यक्ष  
जो बबडने याांिी पत्नी जजल बबडने मिशेलच्या डावीकड ेउभी आहे.     

"यूनायटेड व्ही सव्हव" याांच्या एका प्रकल्प िोठहिेि सहभागी 
झालेल्या मिशेल. 



वॉमशांग्टन डी.सी. येथील मिररयिच्या स्वयांपाकघराि 
मिशेल बेघर लोकाांना अन्वन देिाना. असे सेवाभावी काि 
करण्याि तिला खपू आनांद मिळि असे.  

     आपल्या देशासाठी काहीिरी करण्यास मिशले आसुसलेली 
अस.े तिला सािाजजक गटाांसोबि काि करण्यास आणि 
त्यािून जे मशकायला मिळाले त्याबद्दल बराक याांना 
साांगण्यास आवडि अस.े यािून, आयुष्य अधधक सुखकर 
बनवण्यासाठी लोकाांनी काय करायला हवे, हे सिजण्यास 
बराक याांना िदि मिळावी, हाि मिशलेिा हेिू अस.े  
  
     तनवडिुकीच्या काही िठहन्वयाांपूवी मिशलेने म्हटले होिे, 
"लोक नेहिीपेक्षा वेगळां  काहीिरी करण्यासाठी उत्सुक आहेि, 
असां िला जािविां. िी स्वि: साऱ्या अनुकूल आणि प्रतिकूल 
गोष्टीांना सािोरां जाण्यास ियार आहे. पि िी पिीसोबि व्हाईट 
हाऊसिध्ये काि करण्यास आणि आपल्या देशाला एका 
वेगळया उांिीवर नेण्यास उत्सुकही आहे.”  
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